
 

KIRÁNDULÁS BÉKÉSBEN hazafelé ÓPUSZTASZER 

 
 

Találkozás: 2017-07-29-én reggel 6 óra 30-kor a Skála parkolóban.       Indulás: 6 óra 45-kor 

Vissza érkezés: 2017 július 30.-án 21 órakor 

Program: 
1. nap   

Kecskemét térségében parkolóban reggeli kávé, lazítás és egyebek. 

Szarvas: - az Arborétum megtekintése A Holt-Körös partján elterülő kert alapítója Bolza József (Pepi gróf), kinek 

örököse Bolza Pál folytatta azt a csodálatos munkát, amely egy világhírű tájképi kertet hozott létre. A Szarvasi 

Arborétumban öt fás gyűjtemény található 82 hektáron, a világ számos tájáról érkezett, több, mint 1600 fa- és 

cserjefajjal.   

Mini Magyarország élménypark hazánk hagyományait, történelmét és építészeti nevezetességeit mutatja be élethű 

maketteken, felejthetetlen élményt nyújtva minden korosztály számára. Tucatnyi hazai történelmi helyszín és épület 

makettje között sétálgathatunk, félóra alatt bejárhatjuk az egész országot, a budapesti Hősök terétől a szegedi dómig, az 

egri várig 

Hajókirándulásra is van lehetőség a Holt-Körösön a Katalin II. kirándulóhajón 

Gyula: - A Várkertben található a Gyulai vár megtekintése, amely Közép-Európa egyetlen épen maradt gótikus sík 

vidéki téglavára. A Vármúzeumban figyelemmel kísérhetjük az erődítmény 600 éves történelmét az építéstörténettől 

kezdve a török koron át egészen az 1848-49-es szabadságharc leverését követő eseményekig. 

  Százéves Cukrászda - Magyarország második legrégebbi cukrászdája (1840), 19. század közepi belső termekkel. 

Százéves tortaszelet, Erkel-szelet, Országtorta és kézzel készített csokoládébonbonok is megkóstolhatóak 

rövid belvárosi séta a felújított főtéren - látnivalók: Millenniumi Világóra, Anamorfózis mozaiktorzó, Nádi 

Boldogasszony plébániatemplom, Élővíz-csatorna partja (Ó- Fehér-Körös) 

Békéscsaba:- a szállás elfoglalása (FIUME HOTEL *** vacsora, szabad program 

 

2. nap   

Békéscsaba városnézés idegenvezetővel (hazánk és Közép-Európa legnagyobb evangélikus 

temploma, Munkácsy Múzeum, Kolbász Múzeum, Szlovák Tájház megtekintése 

Kondoros  igény esetén ebéd a Kondorosi Csárdában 

Ópusztaszer:  Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark meglátogatása (a szobor-park, a 

Feszty-körkép, a Rotunda, a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, a jurták és a Nomád park) 
 

18 óra Indulás Székesfehérvárra, érkezés várhatóan 21 óra körül! 

 
Részvételi költség: 26 100.-Ft 

 

Jelentkezés illetve az előleg (16.100,-Ft) befizetése 2017. június 15-ig! 

   második részlet: ( 10. 000.-Ft)                2017 július 15.-ig 
 

Turavezetők: Varga János (20-946-9279) illetve Tallárom János (20-9356-217) 
 

 


